
Uppställning  
av motorfordon
Förvaring av bilar, husbilar, husvagnar, båtar med mera blir allt vanligare i takt med att 
verksamheten ändras på lantbruksgårdarna. Därför är det viktigt att du känner till vad 
som gäller innan du förvarar eller ställer upp motorfordon på en lantbruksgård.
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Förvaring/Uppställning
Gasol i lösa behållare

Batterier och laddningsplats

Arbete på uppställda fordon

Dragfordon

Försäkring

 ▪ Fordon som bil, båt, husvagn  
med mera, får placeras i lada  
under förutsättning av batterier 
och gasolflaskor avlägsnas.

 ▪ Om batterier inte kan avlägsnas  
krävs förvaring/uppställning i  
utrymme med brandteknisk  
klass lägst EI 60.

 ▪ Vid fastmonterad gasoltank krävs 
särskild utredning och godkän-
nande från försäkringsbolag.

 ▪ Förvaring av gasol regleras av 
lagen om brandfarliga och explo-
siva varor LBE.

 ▪ Utrymmet där gasolen förvaras 
ska vara välventilerat med venti-
lationsöppning vid golv och tak. 

 ▪ Brandteknisk klass lägst EI 60.
 ▪ Byggnaden ska vara separat och 

befinna sig minst 15 meter från 
andra byggnader.

 ▪ Om det förvaras mer än 250 liter 
gasol krävs tillstånd och ansvarig 
som gått utbildning för förestån-
dare.

 ▪ Förvaring av batterier bör ske på 
ett ställe.

 ▪ Under laddning kan batteriet 
avge explosiva gaser. Därför 
måste platsen för laddning vara 
välventilerad.

 ▪ Brandfarliga heta arbeten får 
inte ske i närheten av laddnings-
platsen.

 ▪ Heta arbeten, svetsning, slipning 
med mera får inte utföras. An-
nan typ av arbete bör undvikas.

 ▪ Lokalen ska hållas låst och till-
träde får endast ske under fast-
ighetsägarens godkännande.

 ▪ Motordrivet fordon får endast 
köras in i brandfarliga utrymmen 
(skullar, logar, djurstallar och 
liknande) om det har säkerställts 
att brännbart material i närheten 
inte kan antändas.

 ▪ Betryggande avstånd ska finnas 
mellan brännbart material och 
heta avgasrör.

 ▪ Dragfordonet får endast vara i 
lokalen under den tid som arbets-
uppgiften utförs.

 ▪ Var och ett av fordonen bör ha 
en gällande försäkring.

 ▪ Dragfordonets trafikförsäkring 
gäller om man till exempel kör på 
någon annans fordon/egendom.


